
De commissie- en raads¬ver-
gaderingen worden live 
uitgezonden. Door de 

verscherpte coronamaatregelen kan 
geen publiek aanwezig zijn. Inspraak 
bij commissievergaderingen vindt ook 
digitaal plaats. Insprekers kunnen 
zich van te voren aanmelden via 
gri�e@heemstede.nl of (023) 548 56 46. 
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl

22 december 2021, 20.00 uur
➜ Gemeenteraad
• Belastingverordeningen 2022
• Wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening
• Ontwikkeling Loket Heemstede
• Budgetsubsidies 2022-2024 algemene 

voorzieningen speci�eke doelgroepen
• Vaststellen Werkplan Zuid-

Kennemerland 2021-2023
• Vaststellen van de 

Huisvestingsverordening Zuid-
Kennemerland/IJmond

• Bestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden, 
1e herziening’

• Bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland

• Addendum Nota bodembeheer regio 
IJmond inclusief geactualiseerde 
bodemkwaliteitskaart

Minder impact? 
Doe de test(s)!

We kunnen allemaal een 
bijdrage leveren aan 
de vermindering van 

broeikasgassen, en daarmee aan de 
beperking van de opwarming van 
de aarde. En daarbij kunt u aan meer 
knoppen draaien dan alleen aan die 
van de thermostaat.

Om een beeld te krijgen van uw 
huidige klimaatvoetafdruk kunt u 
een aantal tests doen. Ga hiervoor 
naar heemstededuurzaam.nl/minder-
impact-doe-de-tests.

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeente heemstede
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Cheque Meerlandenfonds uitgereikt 

Zo komen we de feestdagen veilig door

Het is dit jaar de 15e uitreiking 
van het Meerlandenfonds. 
Maar liefst 116 organisaties 

ontvingen een cheque. Waaronder 
Ontmoetingscentrum Heemstroom. 
Dit ontmoetingscentrum zet zich in 
voor zeer kwetsbare ouderen met een 

haperend brein, waaronder mensen met 
dementie. De Heemstroom zet koken 
met producten uit de moestuin in om 
mensen met dementie te prikkelen en te 
activeren. Kijk op meerlanden.nl/fonds 
welke organisaties nog meer een cheque 
kregen.

• Doe uw boodschappen doelgericht 
en alleen.

• Vermijd drukte en doe 
boodschappen zo mogelijk op de 
‘stille’ tijden.

• Haal uw boodschappen dichtbij huis 
en steun de lokale ondernemers en 
horeca.

• Ontvang maximaal 2 bezoekers per 
dag (uitgezonderd kinderen tot en 
met 12 jaar).

• Op 24, 25, 26 en 31 december, en 
op 1 januari tot 05.00 uur, mag u 
maximaal 4 personen ontvangen.

• Alleen categorie F1 vuurwerk is 
toegestaan (sterretjes, knalerwten, 
trektouwtjes en sierfonteintjes).

• Ander vuurwerk (vervoeren, 
verkopen, afsteken, bezit) en 
carbidschieten is verboden.

• U kunt vuurwerkoverlast op 
verschillende manieren melden. 
Tijdens kantoortijden belt u met 
14 023. Buiten deze tijden belt u 
met de politie via 0900 8844. In 
noodgevallen belt u 112. 

• Van 23 december 2021 tot en met 
1 januari 2022 is het verboden niet-
afsluitbare containers met bouwafval, 
schaftketen, big bags en mobiele 
toiletunits op de openbare weg 
geplaatst te hebben.

• Oproep aan ouders: praat met de 
kinderen over het vuurwerk- en 
carbidverbod.

• De gemeente zet extra handhavers 
en toezichthouders in voor het 
naleven van de regels.

Gemeentelijke 
activiteiten

2-7 januari 2022, 15.00 uur
➜ Online fortnite toernooi 

van Epic Youth
Speciaal voor jongeren van 10 tot 23 
jaar. Inschrijven via epicyouth.nl.

6 januari 2022, 15.00-17.00 uur
➜ Online breakdance event
Dans mee tijdens de online breakdance 
event van Epic Youth. Inschrijven via 
epicyouth.nl.

13 januari 2022, 19.30 uur
➜ Online workshop een band 

met uw baby opbouwen
In deze workshop leert u allerlei 
manieren om contact te maken met uw 
baby: in de buik en net na de geboorte. 
Inschrijven via cjgheemstede.nl.

Activiteiten Epic Youth
Tijdens de kerstvakantie organiseert 
Stichting Epic Youth een online Fortnite 
Toernooi en een online Just Dance 
2022 activiteit in gemeente Heemstede 
en Bloemendaal, speciaal voor 
jongeren van 10 tot 23 jaar oud. De 
activiteiten worden door de jongeren 
zelf georganiseerd. Ga voor meer 
informatie naar epicyouth.nl.

Vet: recycle het
December is 
aangebroken en 
daarmee ook dé maand 

waarin we lekker met z’n allen 
oliebollen gaan bakken! Gooi het 
gebruikte vet of de olie niet door 
toilet, gootsteen of afvalbak, maar 
schenk het terug in de �es en lever 
het in bij een vet inzamelpunt. 
Kijk voor de inzamelpunten op 
frituurvetrecyclehet.nl. 



O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Ter inzage:
➜ Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe 

Belvedère’, 16 december 2021 - 
26 januari 2022

Vervanging gemeentelijke bomen:
➜ Kastanje Ø 50-60 cm, bloederziekte 

en zwamaantasting, Vondelkade ter 
hoogte van huisnummer 5

➜ Els Ø 20-30 cm, dood, Manpadslaan ter 
hoogte van huisnummer 2

Nieuwe regelgevingen: 
➜ Notitie uitgangspunten gebruik 

openbare ruimte winkelgebieden en 
horeca Heemstede

➜ Aanwijzingsbesluit toezichthouders 
Alcoholwet Heemstede 2021

➜ Mandaatbesluit Alcoholwet 
Heemstede 2021

➜ Transitievisie warmte Heemstede
➜ Programma water Bloemendaal en 

Heemstede 2022-2026
➜ Verordening kinderopvang op sociaal-

medische indicatie Heemstede 2022
➜ Beleidsregels inburgering Heemstede 

2022 
➜ Besluit maatschappelijke 

ondersteuning Heemstede 2022. 
Het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2021 is 
hiermee vervallen

➜ Aanwijzingsbesluit Functionaris 
Gegevensbescherming Wet 
politiegegevens Heemstede 2021 

Gelijkwaardigheidsbesluit:
➜ AWZI Heemstede (Cruquiusweg 45), 

ijzerchloride doseerinstallatie tot en 
met het jaar 2025

Meldingen Activiteitenbesluit:
➜ Zeilmakerij Stroobach BV/eSails, 

De gemeente publiceert 
o�ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�ciële bekendmakingen 

Nijverheidsweg 19 
➜ LB2wielers, Cruquiusweg 114 
➜ Chateauform Nederland BV, Glipper 

Dreef 199A 
➜ Menno’s Eetwinkel, Camplaan 16A 
➜ Sander Tweewielers B.V., Binnenweg 97 
➜ Mr Stout 3 BV, Zandvoortselaan 2A 
➜ Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, Camplaan 18 
➜ Niels Warmerdam, Manpadslaan 12 
➜ Atheneum College Hageveld, 

Hageveld 15 
➜ Van Stuk V.o.f., Kerklaan 29 

Omgevingsvergunning en verklaring 
van geen bedenkingen:
➜ vestigen herenboerderij in 

aanwezige stal, Cruquiusweg 45a en 
aangrenzende weilanden

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vergroten kozijn, Franz Lehárlaan 1
➜ plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 106
➜ interne constructieve wijziging, 

Korhoenlaan 80

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ vervangen toegangspoort, Kees van 

Lentsingel 10

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen overkapping, Franz Lehárlaan 9
➜ plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 106
➜ vervangen vloer voor schuimbeton en 

uitbreiden woonhuis, Fresialaan 19
➜ vergroten dakkapel, Glipper Dreef 74
➜ plaatsen dakkapel en vergroten van 

bestaande dakkapel, Herenweg 54
➜ uitbreiden woonhuis, Linge 57
➜ gevelwijziging, Nicolaas Beetslaan 9

Meer informatie: heemstede.nl
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